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AV A S A SER V I C E

Vi er eksperter i
mødeløsninger
AV Fusion A/S leverer komplette løsninger fra idé til ibrugtagning. Vi er eksperter i videokonference og AV-løsninger. Alle
vores løsninger sammensættes af kvalitetsprodukter fra
markedets førende leverandører.
Produkterne er udvalgt på baggrund af et optimalt forhold
imellem pris og kvalitet, samt de mest brugervenlige funktioner,
som sikrer jer den bedste løsning fra idé til færdigt koncept.
Hvad enten behovet er det enkle mødelokale, virksomhedens
fjerndestinationer, mobile medarbejder eller det eksklusive
præsentationslokale er mulighederne for at integrere effektive
kommunikationsværktøjer ﬂere end nogensinde før.
Men mange muligheder er lig med mange valg, også når det
gælder indretning af mødefaciliteter. Lad os rådgive jer, så I får
den rigtige løsning, der opfylder jeres behov.

D EM O LO K A LER
I vores eksklusive demolokaler har vi installeret mødeløsninger i
alle kategorier og kan demonstrere en lang række brugervenlige
AV-løsninger fra videokonference, rumstyring og infosystemer til
live streaming og optagelse. Se og afprøv produkterne inden der
investeres i køb eller leje AV-udstyr og få en personlig, kvaliﬁceret og ærlig dialog om dine muligheder og begrænsninger.

Kontakt os på telefon
7023 9050 (Sjælland)
7023 9090 (Jylland)
eller info@avfusion.dk.
Book et besøg i vores demolokaler på
Håndværkervænget 11,
Gundsømagle, 4000 Roskilde

VIDEOKO NFER E N CE

Videokonference er
fremtidens mødeform
Verdensomspændende epidemier og vulkanske askeskyer har
gjort os klogere på, at man kan spare rigtig meget tid og mange
penge ved at afholde digitale konferencer. Når lyd, lys og billede
virker upåklageligt igennem hele konferencen, giver det et
professionelt indtryk af din virksomhed.
Vi har mange års erfaring med at designe og installere videokonferenceløsninger tilpasset virksomhedernes og brugernes
individuelle behov. De produkter vi benytter, er fra førende
producenter i branchen og sikrer høj kvalitet, kompatibilitet og
brugervenlighed.

Vi leverer alt i professionelle konferenceløsninger fra
mindre huddlerooms og mødelokaler til de store
konferencelokaler og auditorier.
Vi håndterer design-in, installation og træning af brugerne.
Vi hjælper med at ﬁnde den rette løsning, uanset om I
vælger køb, leasing eller leje af udstyr.

www.avfusion.dk/videokonferencer

LY DSYSTEME R

God lyd giver
gode møder
God lyd til mødelokaler, auditorier og kantiner kræver viden og
indsigt, for at vælge det rigtige lokale- og funktionstilpassede
lydsystem. Dårlig lyd, eller svingende signal og kvalitet vil påvirke
mødet og vi ser det som vores fornemmeste opgave, at I som
virksomhed fremstår professionelle gennem hele mødet.
Vi kan rådgive allerede fra idéfasen og leverer alt indenfor
møderumshøjttalere, lydmixere og mikrofoner. Hos os er I sikret
et pålideligt lydsystem, der leverer lyd i topklasse fra nogle af de
bedste producenter.

Vi sikrer en brugervenlig løsning – som altid
fungerer.
Vi vælger et design, som passer til rummet.
Vi udlejer AV-udstyr til de eksterne møder eller
konferencer.

www.avfusion.dk/lydsystemer

SKÆ R MLØ SNIN G E R

Skarpe billeder med
de rigtige skærmløsninger
Skærme anvendes i dag til et utal af formål og man ﬁnder dem
både i mødelokaler, receptioner og i andre sammenhænge til
branding, promotion, produktionsovervågning eller som
nyhedsfeed internt eller eksternt.
Vi har stor erfaring med indretning af mødelokaler og opsætning
af skærme, og forhandler et bredt udvalg af skærme til ethvert
behov. Vi hjælper jer til en skærmløsning, der giver de bedste
forudsætninger for et vellykket møde og effektiv kommunikation
af jeres budskaber. Spørg os, uanset om det gælder præsentationsløsninger, mødelokaler, touchskærme, LED-vægge,
video-vægge eller digital skiltning.

Vi ﬁnder den helt rigtige skærmløsning til formålet.
Vi sikrer en brugervenlig løsning, uanset om det er til
mødelokalet eller proﬁlering i receptionen.
Vi sørger for at budskabet står klart og tydeligt.

www.avfusion.dk/skaermloesninger

LIV E STR EA MIN G O G O P TAG E L SE

Få budskabet ud hurtigt
og effektivt med streaming
Hvis I ønsker at afholde konferencer, møder eller webinarer ved
hjælp af live-streaming eller optagelse, hjælper vi jer med at
fremstå professionelt og afvikle begivenheden på en effektiv,
brugervenlig måde.
Vi laver professionelle løsninger tilpasset virksomhedens
individuelle behov for live-streaming, uanset om I ønsker at købe
eller leje udstyret. Sammen ﬁnder vi den bedste løsning, og vi
stiller med driftssikkert udstyr og support, hvis I skal streame en
stor konference eller workshop.

Vi tilbyder både køb, leasing og leje af
streamingudstyr.
Vi sikrer, at den tekniske del af dit event bliver
en succes.
Vi sørger for at budskabet går klart igennem til
modtagerne.

www.avfusion.dk/live-og-optagelse

I NFO SYSTE MER

Udvid informationsniveauet
med infosystemer og rumstyring
Giv medarbejdere og gæster optimalt overblik og videregivelse af
information med effektive infosystemer til mødebooking via
kalendersystemer og infoskærme ved mødelokalerne. Hos os får
I kompetent rådgivning og de bedste løsninger indenfor
professionelle infosystemer til jeres virksomhed.
Rumstyringssystemer i selve mødelokalerne bidrager til den
positive oplevelse og følelse af kontrol, da alle kilder i rummet,
som f.eks. lys, gardiner, lærreder, lyd og skærme kan styres
centralt fra et panel eller en touchskærm.

Vores info- og rumstyringssystemer er nemme at betjene
for de daglige brugere.
Vi ﬁnder et eksklusivt, diskret design som passer til jeres
kontormiljø.
En fuldt integreret informationsløsning er det billigste i
længden i form af øget overblik og effektivitet.

www.avfusion.dk/infosystemer

AV A S A SER VICE

Optimal ﬂeksibilitet
med en lejeløsning
Lej lydprodukter, skærme, lys, streaming- og andet AV-udstyr til
din virksomhed. Vi har to forskellige muligheder, enten langtidsleje eller korttidsleje, hvor I får en optimal AV-opsætning.
Ved langtidsleje fungerer vi som jeres eksterne AV-mand, hvor vi
indgår en kundetilpasset serviceaftale, og derefter står vi for
opsætning og vedligeholdelse af AV-udstyret i jeres mødelokaler.
Korttidsleje er den optimale løsning ved et speciﬁkt arrangement,
f.eks. et stormøde, en konference eller en online-workshop. Vi
står for opsætning og test af udstyret, og sørger for at tingene
spiller. Vi er eventuelt også til stede under hele arrangementet.

Lad os være jeres eksterne ’AV-afdeling’ via
klippekort eller en fast aftale.
Vi tilbyder løsninger tilpasset jeres behov,
uanset om I ønsker at købe eller leje.
Vores konsulenter og teknikere har mange års
erfaring indenfor kundetilpassede AV-løsninger
og service.

www.avfusion.dk/av-as-a-service
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